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Ukazuje się pod koniec miesiąca

Jubileusz naszych Salezjanów

W niedzielę 10 września br. odbył się organizowany przez parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Rumi festyn poświęcony 80-leciu obecności Salezjanów w naszym
mieście.
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Koncert muzyki góralskiej

Kaszubi i Górale
- Polska jest jedna!

Rusza głosowanie.

Budżet Obywatelski w Rumi
W poniedziałek 18 września wystartowało głosowanie w Budżecie Obywatelskim w Rumi. W IV
edycji mieszkańcy mogą oddać głos na jeden projekt inwestycyjny - do wyboru mamy 17 projektów
i jeden głos na projekt prospołeczny, w tym przypadku wybieramy z 13 projektów. Głosować może
każdy mieszkaniec Rumi, niezależnie od wieku.
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W niedzielę 3 września w Sanktuarium N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Rumi odbył się koncert
muzyki góralskiej w wykonaniu Zespołu Miasta Ustroń „Równica”.
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RUMSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE
-63 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH RUMI

Podczas VIII Rumskiej Gali Sportu otrzymaliśmy
nagrodę w kategorii Sponsor Roku 2016

Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza w niedzielę 8 października 2017 roku o godz.19:00, do Parafii
Św. Józefa i Judy Tadeusza na „Galę Operowo Operetkową” w ramach wydarzenia promującego kulturę muzyczną „Rumskie Spotkania Muzyczne” pod
patronatem Burmistrza Miasta Rumi Michała Pasiecznego. Koncert upamiętnia 63 rocznicę nadania
praw miejskich Rumi.
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Jubileusz Salezjanów
W niedzielę 10 września br. odbył się organizowany przez parafię p.w. Najświętszej Maryi
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi festyn
poświęcony 80-leciu obecności Salezjanów
w naszym mieście.
Z tej okazji w rumskim
sanktuarium o godz.
11.00 odbyła się główna,
jubileuszowa msza św.,
której przewodniczył ks.
inspektor Roman Jachimowicz. Natomiast Słowo Boże przez cały dzień
głosił ks. Jarosław Wąsowicz – archiwariusz
inspektorialny.
Po południu, ok.
godz. 14.30 rozpoczął się okolicznościowy festyn parafialny
z różnymi atrakcjami.

Duszpasterze zaprosili
wszystkich do wspólnego świętowania.
Na miejscu było śpiewanie utworów zespołu
Arka Noego, konkursy oraz gry, w których
brały udział całe rodziny wraz z dziećmi. Nie
obyło się bez nagród, a
wszystko zakończył poczęstunek.
Wydarzeniu towarzyszyła radość oraz poczucie wspólnoty międzyludzkiej,
bowiem

wszyscy czuli się, jakby
tworzyli jedną rodzinę.
Dodać należy, że jubileuszowe uroczystości
poprzedziło czuwanie
nocne, które rozpoczęło
się w sobotę, a zakończyło w niedzielę nad
ranem. Także w sobotę,
od godz. 9.00 trwał turniej piłkarski dla dzieci
ze szkół podstawowych,
do którego można było
zapisać się przed zawodami.

Emilia Samulska

78. rocznica wybuchu II wojny światowej
W piątek 1 września od godziny
17:00 odbywały się w Rumi oficjalne uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej.
Składanie kwiatów
miało miejsce przy Mogile Żołnierzy oraz Mogile Hipolita Roszczenialskiego (Cmentarz
przy ul. Świętopełka),
przy Obelisku znajdującym się przy ul. Chełmińskiej, a także przy

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300

Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej.
O godzinie 18:00 w
Kościele pod wezwaniem św. Józefa i Judy
Tadeusza (ul. Podgórna
1) odbyła się uroczysta
Msza Święta w intencji
Ojczyzny.
W. Hintzke

Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
Oddanie hołdu zmarłym na cmentarzu wyznaniowym w Starej Rumi

NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

Msza św. za Ojczyznę w kościele p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego
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Oddanie hołdu przed obeliskiem przy ul. Chełmińskiej
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XXIX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

W dniach 19-21 października w rumskim Sanktuarium odbędzie się XXIX
Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Ormińskiego. Zapraszamy do udziału!

PROGRAM FESTIWALU

Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

19 października 2017r

Konkurs Muzyki Organowej – I etap
I. Rozpoczęcie Festiwalu – godz. 9.00
II. Przesłuchania konkursowe – godz. 9.15 – 12.15 i 14.00 – 17.00
III. Koncert organowy – Improwizacje na temat pieśni religijnych – wykonawca: prof. Pierre Pincemaille – Francja – godz. 19.00
IV. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu – godz. 19.45
20 października 2017 r.

Konkurs Muzyki Organowej – II etap
I. Kurs Mistrzowski – Temat: Improwizacje organowe – prowadzenie. Prof.
Pierre Pincemaille – Konserwatorium Muzyczne w Paryżu – Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk ul. Ołowianka 1 – godz. 9.00
II. Przesłuchania konkursowe – godz. 13.00 – 15.30
III. Ogłoszenie wyników Konkursu Muzyki Organowej – godz. 16.00
IV. Koncert Mietek Szcześniak - NIERÓWNI – do tekstów ks. Jana Twardowskiego

REKLAMA

21 października 2017 r.

Konkurs Zespołów Chóralnych i Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni
religijnej w języku kaszubskim.
I. Rozpoczęcie – Wspólne wykonanie pieśni „ Gaude Mater Polonia ” – Teofil
Klonowski – godz. 8.30
II. Przesłuchania konkursowe zespołów chóralnych – godz. 9.00 – 14.00
III. Hołd Pamięci przy popiersiu ks. Stanisława Ormińskiego – godz. 12.00
IV. Seminarium dla dyrygentów chóralnych na temat: „Problemy z intonacją w zespołach chóralnych” – prowadzenie prof. Alina Kowalska Pińczak
V. Koncert Finałowy – godz. 16.00
VI. Uroczysta Msza Św. – godz. 18.00
VII. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród Laureatom oraz
dyplomów uczestnikom Festiwalu – godz. 19.00
VIII. Koncert Laureatów – godz. 19.30
IX. Zakończenie Festiwalu – godz. 20.30.
REKLAMA
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
W ostatnim numerze Gazety Rumskiej, w rubryce „Sygnały od czytelników”, ukazała się wypowiedź Pana Ryszarda, który ma wątpliwości odnośnie wybudowanej
w tym roku fontanny w Parku Żelewskiego w Rumi Janowie.

Pan Ryszard pyta,
czy nie można było tych
pieniędzy wydać na coś
bardziej pożytecznego niż fontanna, która
będzie generowała kolejne środki na utrzymanie czy też naprawę.
Ma również wątpliwości odnośnie kosztów
jej wybudowania, które
przekroczyły wysokość
zakładanych w Budżecie Obywatelskim 200
tys. złotych.
Chciałbym rozwiać
wszystkie wątpliwości czytelnika Gazety Rumskiej.
Fontanna ta jest jednym ze zwycięskich
projektów
Budżetu
Obywatelskiego z poprzedniego roku (drugie miejsce w projektach inwestycyjnych).
To mieszkańcy naszego
miasta (a dokładnie 759
mieszkańców) zadecydowali, że chcą tej inwestycji. Budżet Obywatelski w naszym mieście
to ogromny sukces.
Dzięki niemu udało się
zrealizować kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych i prospołecz4

nych, które sprawiły,
że w naszym mieście
jest bardziej estetycznie, żyje się lepiej, wygodniej oraz bezpieczniej. W ubiegłym roku
w głosowaniu wzięło
udział 7370 rumian. To
nasi mieszkańcy, poprzez głosowanie, pokazują jakie są dla nich
potrzebne, pożyteczne
i godne wykonania projekty. Dla Pana Ryszarda fontanna może być
niepotrzebna i bezużyteczna, ale dochodzi do
nas mnóstwo opinii, korzystających z parku rodzin z dziećmi, osób zarówno młodszych jak i
starszych, którzy wyrażają zadowolenie z powodu jej powstania. W
parku jest teraz ładniej,
korzysta z niego dużo
więcej osób, a fontanna
pięknie wkomponowała się w jego krajobraz.
Odnosząc się do
kosztów jej utrzymania,
chciałbym wyjaśnić, iż
każda inwestycja generuje koszty utrzymania.
Bez wyjątku, czy jest to
ulica, chodnik, oświe-

tlenie, boisko, plac zabaw czy też fontanna.
Jako że fontanna, jak
każda inna w naszym
kraju, będzie działała
jedynie około 6 miesięcy w roku, koszty jej
utrzymania nie będą
duże. Odnośnie remontów, to jej wykonawca
jest zobligowany kilkuletnią gwarancją do ich
bezpłatnego przeprowadzania.
Inwestycja ta, pomimo że w roku ubiegłym była wyceniana
na 200 tys. złotych,
kosztowała więcej (ponad 380 tys. złotych).
Tak naprawdę, dopiero
rozstrzygnięcie przetargu decyduje o rzeczywistej kwocie każdej inwestycji. Komisji
weryﬁkującej projekty
B.O., ciężko jest ocenić
rok wcześniej, kwoty
które zostaną zaproponowane w przetargu
na realizację zadania.
Zdarzało się kilkukrotnie w poprzednich latach (np: boisko przy
ulicy Rodziewiczówny
czy obiekty przy SP 10),
że rzeczywisty koszt
inwestycji był dużo
większy niż zakładano
rok wcześniej. W tych
przypadkach Burmistrz
wspólnie z Radą Miejską zadecydowali o dopłacie z budżetu miasta do ich realizacji. W
przypadku fontanny nie
było o tym mowy. Udało
się znaleźć sponsorów,
którzy dołożyli brakującą kwotę, co spowo-

dowało, że wydatkując
środki z budżetu miasta
nie przekroczono kwoty 200 tys. złotych.
Na koniec chciałbym
dodać, że miasto stara
się jak najwięcej środków inwestować w tereny rekreacyjne i zielone
w Rumi. W ostatnim
czasie powstała nie tylko fontanna w Parku
Żelewskiego (Janowo)
ale również ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż
Zagórskiej Strugi (centrum).
Duże kwoty
przeznaczono na tereny przy ulicy Różanej
(Lotnisko), Topolowej
(Stara Rumia), Batorego (Szmelta), Sędzickiego (Biała Rzeka), Towarowej (Zagórze) czy też
pozyskano środki na
zagospodarowanie dopiero co zakupionego
przez miasto szczytu
Góry Markowca.
Zależy nam, aby
wszyscy
mieszkańcy
Rumi czuli się w swoim
mieście dobrze, mieli gdzie iść na spacer z
rodziną czy też spędzić
wspólnie czas na rekreacji i sporcie.
Pana Ryszarda namawiam do złożenia projektu w najbliższym Budżecie Obywatelskim,
oddaniu głosu w obecnym i proszę o pomoc w
zmianie Rumi na piękniejsze i atrakcyjniejsze
miejsce do życia.
Pozdrawiam serdecznie.
Ariel Sinicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej

W chwili zamykania numeru zadzwonił do nas
powtórnie pan Ryszard z informacją, że dwie dysze rzeczonej fontanny już nie działają. Ponadto
zaciekawiło go, czy nasza fontanna ma zainstalowaną jakąś oczyszczalnię? Jeśli ma obieg zamknięty wody, to powinna mieć rozwiązanie takiego typu, aby nie narażać zdrowia okolicznych
mieszkańców.
Przewodniczący A. Sinicki w odpowiedzi na
to zgłoszenie zapewnił nas, że dysze zostaną naprawione w ramach serwisu najszybciej jak się
tylko da, natomiast w kwestii oczyszczalni poinformował, że fontanna posiada chemiczny system
oczyszczania wody i jest na bieżąco monitorowana pod względem sanitarnym.

Działalność Domów Seniora
w naszym mieście
Kilka dni temu zgłosił się do nas Czytelnik,
którego mama i teściowa przebywały w jednym
z rumskich domów opieki nad seniorami. Skarżył się On na bardzo złe podejście personelu
rzeczonej placówki, niesumienne podawanie
pensjonariuszom leków, podawanie nieodpowiednich leków (niezgodnie z przepisanymi na
receptach) pomimo faktu dostarczania odpowiednich leków przez rodzinę, wydawanie posiłków niezgodnie z zaleceniami dietetycznymi,
łamano warunki zawieranych umów o opiekę.
Zwracamy się z prośbą do Czytelników o poinformowanie nas o podobnych przypadkach.
Jeśli takie traktowanie podopiecznych jest normą w placówkach opiekuńczych, to należy odpowiednio zająć się tą sprawą.
Redakcja
REKLAMA
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Rozbudowa „Hipolita“! na półmetku
Na dachu nowego budynku
szkolnego, którego rozbudowa rozpoczęła się w czerwcu br. zawieszono tradycyjną wiechę. Prace budowlane
są na półmetku i przebiegają
zgodnie z planem.

Rozbudowa
szkoły
realizowana w ramach
unijnego projektu ma
zostać zakończona do
połowy grudnia. W nowym obiekcie znajdzie
się 5 nowoczesnych
klasopracowni zawodowych.
Obecnie trwają prace
wykończeniowe na dachu, wstawiane są okna
i montowane instalacje.
W uroczystości zorgaREKLAMA

nizowanej przez firmę
„Volfram” - wykonawców budowy, uczestniczyli m.in.: przedstawiciele
Starostwa
Powiatowego w Wejherowie - Wicestarosta
Witold Reclaf, Etatowy Członek Zarządu
Wojciech Rybakowski
i naczelnik Wydziału
Edukacji Mirosław Lademann oraz Dyrektor
szkoły Halina Filińska.

Wiecha została uroczyście zawieszona na dachu

Oba budynki będą połączone w jedną całość

Zaproszeni Goście wygłosili krótkie przemówienia

Można było też obejrzeć postęp prac na budowie

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Nr 1 w Rumi
ul. Derdowskiego 23 i 24

Rejestracja ogólna:
(58) 727 24 01
Rejestracja specjalistyczna:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
Rumia stawia na edukację

W ubiegłym roku Miasto Rumia pozyskało blisko 5 000 000 zł
dofinansowania na realizację dwóch projektów „Super przedszkolaki w Rumi” i „Pociąg do edukacji”. Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie i rozwój zaplecza edukacyjnego
w mieście. Z przyznanych funduszy skorzystają nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele z nimi pracujący.
Nowy Punkt Przedszkolny
W ramach projektu pn.
„Super przedszkolaki w
Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”,
w Szkole Podstawowej nr
10 w Rumi (w budynku
dawnego Gimnazjum nr 4)
z dniem 04.09.2017r. utworzono oddział przedszkolny
dla 3-4 latków.
W okresie wakacyjnym, w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału
przedszkolnego,
przeprowadzono przebudo-

wę pomieszczeń dydaktycznych i zaplecza na
potrzeby
przedszkola.
Koszt całego zadania wyniósł: 390.363,03 zł. W
kolejnym etapie planuje
się również przebudowę
pomieszczeń istniejącego
zaplecza kuchennego.
Ponadto,
oddział
przedszkolny został wyposażony m.in. w meble,
szafki, stoliki, krzesełka,
łóżeczka przedszkolne,
meble szatniowe, zabawki, elementy piankowe, gry i pomoce

dydaktyczno-edukacyjne, materiały szkolno-biurowe, naczynia
do spożywania posiłków. Koszt wyposażenia
oddziału to: 76.962,21
zł. Dodatkowo, dla dzieci zapewniono bezpłatne
całodzienne wyżywienie.
Zajęcia dodatkowe
dla dzieci
„Super przedszkolaki
w Rumi” to również zajęcia dodatkowe: logopedyczne, zajęcia komputerowe czy zajęcia z j.
angielskiego. Z progra-

mu skorzysta blisko 800
najmłodszych
mieszkańców miasta.
Od września natomiast ruszył nabór
uczniów szkół podstawowych na zajęcia
dodatkowe w ramach
projektu „Pociąg do edukacji- podniesienie jakości edukacji poprzez
wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród
uczniów i kwalifikacji
nauczycieli”. W ramach
projektu uczniowie będą
mogli skorzystać m.in. z

zajęć wyrównawczych
(z matematyki, angielskiego, czy przedmiotów
przyrodniczych),
wyjazdów
edukacyjnych, warsztatów rozwijających kreatywność
i innowacyjność czy
doradztwa edukacyjnopedagogicznego. Zajęcia
zakończą się w czerwcu
2018 r. Więcej informacji
można znaleźć na stronie
miasta rumia.eu.
„Podnoszenie poziomu
jakości edukacji dzieci
i młodzieży jest dla nas

78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W piątek 01 września odbyły
się uroczyste obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Obchody rozpoczęły się
spotkaniem Michała Pasiecznego Burmistrza Miasta i Ariela
Sinickiego Przewodniczącego
Rady Miejskiej z Kombatantami w Miejskim Domu Kultury.
Spotkania są okazją do wspomnień minionych wydarzeń
i uczczenia pamięci o tych, którzy narażali życie i zdrowie za
wolność Ojczyzny.
6

To także okazja do
uhonorowania osób zasłużonych dla Związku – w tym roku honorowym
członkiem

Związku Kombatantów
i Więźniów Politycznych został Ariel Sinicki Przewodniczący
Rady Miejskiej.

W dalszej części obchodów Burmistrz Miasta wraz z Radnymi złożyli kwiaty w miejscach
pamięci oraz uczestni-

bardzo ważne. Realizacja tych dwóch projektów
umożliwi kompleksowe
wsparcie oraz kształtowanie kluczowych kompetencji.”- mówi Piotr
Wittbrodt
Zastępca
Burmistrza.
Projekty współfinasowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

czyli w Mszy Świętej w
intencji Ojczyzny.
„Dzisiejsze
uroczystości są dla nas bardzo
ważne. Pozwalają podtrzymać pamięć o tych,
którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Spotkania z Kombatantami,
to spotkania z ludźmi
o bogatej historii, którzy
bezpośrednio walczyli
w trakcie wojny lub byli
zesłani do obozu jako
dzieci. Pamięć w Rumi
o tych wydarzeniach na
pewno będzie podtrzymywana.” – mówi burmistrz miasta Michał
Pasieczny.
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA

5 mln dofinansowania dla Rumi
Pod koniec sierpnia Burmistrz Miasta Michał Pasieczny podpisał umowę, dzięki której
do Rumi trafi ponad 5 mln zł. W tym konkursie miasto Rumia jako jedyne w Województwie
Pomorskim otrzymało dofinansowanie.
Głównym celem projektu, który otrzymał
unijne dofinansowanie
jest budowa kanalizacji
deszczowej wraz z dodatkową infrastrukturą,
co pozwoli na stworzenie
efektywnego
systemu
gospodarowania wodami opadowymi. W praktyce oznacza to budowę
kanalizacji deszczowej
wraz z nawierzchnią docelową na ulicach, które
objął projekt.

Warto jednak podkreślić, że realizacja
projektu umożliwi nie
tylko poprawę stanu infrastruktury drogowej,
ale przede wszystkim
wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
„Podjęte prace przyczynią się do zwiększenia odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne
- takie jak na przykład

gwałtowne i intensywne opady deszczu. A co
za tym idzie pozwolą w
większym stopniu uchronić mieszkańców przed
skutkami występujących
anomalii pogodowych”mówi Burmistrz Miasta
Michał Pasieczny.
To nie pierwsze działanie władz miasta, które ma chronić mieszkańców przed skutkami
zjawisk pogodowych.
W ubiegłym roku na

rzece zamontowano 4
wodowskazy, które pozwalają na bieżąco monitorować stan wody w
Zagórskiej Strudze. W
przypadku wystąpienia
zagrożenia
wysyłany
jest sygnał alarmowy.
Zakres projektu można podzielić na dwie
części: pierwsza to refundacja kosztów, które
zostały poniesione przy
realizacji
wcześniejszych inwestycji, mowa
tu o budowie 10 ulic
m.in. ul. Tysiąclecia i
Płk. Dąbka.
Druga
dotyczy
przyznania środków
na rozpoczęcie prac
związanych z budową
sieci kanalizacji desz-

Tytuł projektu: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”
W ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020
Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Całkowity koszt realizacji projektu: 5 924 891,49 PLN
Wysokość dofinansowania: 5 036 157,76 PLN (85%)
Wkład własny: 888 733,73 PLN

czowej wraz z dodatkow ymi rozwiązaniami umożliwiającymi
efekty wne zagospodarowanie i w ykorzystanie wód opadow ych na
wskazanych ulicach:
Chodkiewicza,
Katowickiej, Źródlanej,
Gryfa
Pomorskiego,
Konopnickiej, Maku-

szyńskiego, Brzechw y,
Filtrowej, Batorego, w
obszarze Góry Markowca.
W ramach
projektu
powstanie
także zbiornik rozsączający przy stadionie
MOSiR.
Wszystkie inwestycje
muszą zostać zrealizowane do 31.12.2020 r.

Nowe miejsce do wypoczynku w Rumi Narodowe Czytanie „Wesela” w Rumi

W ubiegłym roku ze środków Unijnych miasto
Rumia pozyskało blisko 1 500 000,00 zł na rozwój
terenów zielonych czyli tzw. „Zielone wyspy”. Projekt zakłada powstanie dwóch miejsc do rekreacji
i wypoczynku (przy ul. Topolowej i ul. Różanej).
Obecnie ku końcowi
zmierzają prace przy
ul. Topolowej, w przyszłym roku rozpoczną
się przy ul. Różanej.
W ramach prowadzonych prac przy ul. Topolowej utworzona została
strefa rekreacyjna dla
młodzieży i dorosłych
(ogólnodostępna siłownia)
oraz strefa wypoczynkowo- parkowa (z układem
ścieżek i elementami małej architektury). Do końca listopada nastąpi nasadzenie roślinności. W
ramach inwestycji zlokalizowane zostaną również
elementy wyposażenia z
przeznaczeniem dla ptaków i owadów, takie jak

karmniki, poidełka, budki lęgowe dla ptaków czy
domki dla owadów.
- „Zielona wyspa” przy
ulicy Różanej to kolejna
przestrzeń, dzięki której
możliwe będzie aktywne
spędzanie czasu w rodzinnej i przyjaznej atmosfe-

rze. Bardzo nam zależy,
aby takich miejsc w naszym mieście powstawało coraz więcej. Staramy
się również udoskonalać
miejsca, które powstały
wcześniej. – mówi przewodniczący Rady Miejskiej, Ariel Sinicki.

Rumia dołączyła do ponad 2200. miejsc w całej Polsce, gdzie czytano fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Fragmenty słynnego dramatu można było
usłyszeć nie tylko w Stacji Kultura, ale również w parku
miejskim w Janowie i w parku przy ul. Starowiejskiej.
Fragmenty „Wesela”
odczytali m.in. Ariel
Sinicki Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Piotr Wittbrodt Zastępca Burmistrza Miasta.
W Rumi na samym
czytaniu jednak nie
poprzestano. Wydarzenie wzbogacone było o
folkowy performance z
tradycyjnymi ludowymi przyśpiewkami weselnymi z Mazowsza,
Małopolski i Lubelszczyzny, koncertem Kapeli Ztrój i Janowskiej
Orkiestry Promenadowej oraz warsztatami
tańca ludowego. Jednym słowem – wesele
jak się patrzy!

Przypomnijmy, że akcję Narodowego Czytania Dzieł Literatury
Polskiej zapoczątkowano w 2012 roku czytaniem „Pana Tadeusza”
Adama
Mickiewicza.
W 2013 roku czytano
„Dzieła”
Aleksandra
Fredry, w 2014 roku
– „Trylogię” Henryka
Sienkiewicza, w 2015
roku – „Lalkę” Bolesława Prusa, a w 2016 roku
„Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza. O wyborze Narodowego Czytania
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego zdecydowało
głosowanie zorganizowane przez Instytut Badań
Literackich Polskiej Aka-

demii Nauk, w którym
wzięło udział 37 tys. obywateli, spośród których
prawie 18 tys. osób zagłosowało na to dzieło.
Organizatorami wydarzenia w Rumi były:
Stacja Kultura- Miejska
Biblioteka
Publiczna
oraz Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo”.
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Budżet Obywatelski w Rumi. Rusza głosowanie
W poniedziałek 18 września wystartowało
głosowanie w Budżecie Obywatelskim w Rumi.
W IV edycji mieszkańcy mogą oddać głos na jeden projekt inwestycyjny - do wyboru mamy 17
projektów i jeden głos na projekt prospołeczny, w tym przypadku wybieramy z 13 projektów. Głosować może każdy mieszkaniec Rumi,
niezależnie od wieku.

Wszystkie
projekty opublikowane są na
specjalnej platformie
poświęconej Budżetowi
Obywatelskiemu – rumia.budzet-obywatelski.org. To również za
jej pośrednictwem będzie można zagłosować.
Osoby, które nie mają
dostępu do internetu
mogą zagłosować w
Urzędzie Miasta, filiach

Miejskiej Biblioteki czy
za pośrednictwem mobilnych punktów.
W tym roku głosowanie odbywa się pod
hasłem
#PodejmijWyzwanie i Zagłosuj. W zeszłym roku oddano łącznie 13 390 głosów. Była to
druga, zaraz po Gdyni, a
przed Sopotem i Gdańskiem frekwencja, co
było drugim wynikiem w

formule metropolitalnej,
w tym roku władze miasta zachęcają do jeszcze
większej aktywności.
Przypomnijmy, że kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w
Rumi wynosi 1,5 mln złotych (1,2 mln zł na projekty
inwestycyjne, 300 tys. zł
na projekty prospołeczne).

Wyniki poznamy na Gali
Budżetu Obywatelskiego,
która odbędzie się w październiku w siedzibie Multikina.
„Zachęcamy mieszkańców do głosowania w Bu-

Rumskie Spotkania Muzyczne
Dzieci i młodzież z rumskich szkół i przedszkoli 12 i 13 września uczestniczyła w koncertach muzyki klasycznej pt. „Muzycznie wchodzimy w nowy rok szkolny”. Wydarzenie już po raz drugi zostało zorganizowane przez Miejski Dom Kultury i zostało
objęte patronatem burmistrza miasta Michała Pasiecznego.
Łącznie udało się zorganizować 6 koncertów
dla blisko 4000 dzieci i
młodzieży z wszystkich
placówek oświatowych
znajdujących się na terenie
miasta. Co ważne udział w
koncertach był bezpłatny.
W tym roku Marek
Garwatowski- dyrektor
artystyczny wydarzenia
wraz z zaproszonymi artystami zabrał publiczność w muzyczną podróż
po świecie. Podczas koncertów zabrzmiała m.in.
muzyka G. Rossiniego,
kompozytora który w
tym roku obchodzi 185
rocznicę urodzin. Oprócz
tego usłyszeć można było
8

O wielkim zainteresowaniu młodzieży świadczy pełna sala

dżecie Obywatelskim.
Wspólnie możemy zadecydować jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w przyszłym
roku. Głosowanie jest

naprawdę proste i zajmuje bardzo mało czasu.”mówi Piotr Wittbrodt
- Zastępca Burmistrza
Miasta.

najbardziej znaną arię z
opery „Straszny Dwór”
S. Moniuszki- „Ten zegar
stary”, czy „Can Can” J.
Offenbacha.
Oprócz muzyki na
scenie zagościł również
taniec: czeska polka czy
kalinka z Rosji. Zgromadzona na hali publiczność mogła podziwiać również step.

„Dla mnie to wielka
radość, że drugi rok z rzędu udaje się nam zrealizować koncert dla dzieci
i młodzieży. Przybliżenie
muzyki klasycznej to projekt, o którym jako rodowity rumianin i artysta
opery od dawna marzyłem”- mówi Marek Gerwatowski dyrektor artystyczny wydarzenia.

U.M.
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Czêœæ II
KASZUBSKIE LOSY

KASZUBSKIE LOSY
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16.09.2017 r. blisko 200 uczestników wzięło udział w największym maratonie Zumby
w regionie.

JOZEF FRANCISZEK WOJCIK

JÓZEF FRANCISZEK WÓJCIK
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"Wodowanie" odbędzie
się 10 października 2017 o
godz. 17.00, poprowadzi je
Andrzej Dąbrowski, lauUrodzony w 1947 roku na Podkarpaciu.
dację
prof.oraz
Tadeusz
Absolwent Wy¿szej
Szko³ywygłosi
Marynarki Wojennej
Wy¿szej Szko³y Linkner
Morskiej. Nawigator,
z upodobania
(prof.
zwyczajny
matematyk, wieloletni wyk³adowca obecnej AM w
Gdyni. Oficer nanauk
okrêtach Mar. humanistycznych,
Woj., na statkach
szkolnych (4 latadoktor
na "Darze M³odzie¿y")
i na greckich literahabilitowany
tankowcach. Starszy oficer na statkach angielskich,
turoznawstwa).
belgijskich, niemieckich, duñskich, norweskich i kanadyjskich. Staff captain
statkach pasa¿erskich
Jak napowiedział
nam aui kapitan na high speed craft.
tor: "zapraszam mieszkańUczestnik ekspedycji arktycznych i antarktycznych. Podró¿nik,
ców Rumi do bliższego zadziennikarz, autor dwunastu wydanych ksi¹¿ek, aktualnie wiceprezes
poznania
się z matą
książką,
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Gdañsk.
W dorobku literackim
zbiory
opowiadañ, reporta¿y marynistycznych oraz kilka powieœci, w tym
ponieważ
można
tam
znaleźć
historyczn¹ trylogiê "Powrót na Kresy", bêd¹c¹ ho³dem z³o¿onym rodzinie
bardzo wiele ciekawych i nie
i rodzinnym stronom – Galicji i Podkarpaciu.
znanych
szerzej
dotąd
W "Kaszubskich losach" autor sk³ada
ho³d i szacunek
ludziom,
wœród inforktórych ¿yje, Kaszubom, okrutnie doœwiadczonym
przez historiê,
nieznan¹ miasta
macji, które
dotyczą
i nierozumian¹ dla wielu ludzi z innych regionów Polski. Pierwszy tom
"Kaszubskich losów" decyzj¹ Kapitu³yRumia”.
Gryfa Pomorskiego zosta³ uznany
za najciekawsz¹ ksi¹¿kê 2013 r. i jakoUroczystość
lektura trafi³ równie¿ do uświetnią
szkó³
Pomorza.
Zespół Pieśni i Tańca GdyWiadomoœci o ksi¹¿kach i autorze na stronie internetowej: www. jfwojcik.prv.pl
nia oraz Zespół Wokalny
MW "Riwiera".
Patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, patronat medialny TVP
Gdańsk, Radio Gdańsk,
Kurier Gdyński, Dziennik
Bałtycki, Puls Kaszub, Głos
9 788 392 90 561 5
ISBN 978-83-929056-1-5
Gdyni, Gazeta Rumska,
Rumskie Nowiny i portal
Młoda Gdynia.

Największy Maraton Zumby
w regionie za nami

Trening na hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi poprowadziła prekursorka
Zumby w naszym kraju Izabela Kin-Janda.
Na scenie pojawili się
również kluczowi trenerzy z trójmiasta: Natalia Wargacka, Anna
Cegłowska, Magdalena Chojniak i Marta
Czarnecka.
Wydarzenie odbyło
się dzięki współpracy
Urzędu Miasta w Rumi
z siłownią Citygym.
„Rumia jest gospodarzem wielu przedsięwzięć
sportowych. W lipcu odwiedziła nas Ewa Choda-

Prezydent Miasta Gdyni, Stowarzyszenie
Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich oraz Zrzeszenie Kaszubsko
- Pomorskie zapraszają mieszkańców naszego
miasta na uroczyste „wodowanie” książki p.t.
„Kaszubskie losy. Część II. Powstanie miasta
z marzeń i z morza” autorstwa rumianina, kpt.
Józefa Franciszka Wójcika - które odbędzie się
w Gdyni na pokładzie jednostki „Dar Pomorza”.

Y

Życzenia w imieniu mieszkańców
złożyli Burmistrz Miasta Michał Pasieczny, Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki i Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Małgorzata Łoboz.
Na przybyłych gości czekała również wystawa prac Aleksandry Barankiewicz „Czytelnicy Stacji Kultura” (można ją oglądać w godzinach
pracy Biblioteki).

K

Nie mogło zabraknąć również części artystycznej. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać artystów,
którzy dali pokaz tańca flamenco.
Wystąpieniu towarzyszyła andaluzyjska muzyka oraz śpiew.
Urodziny były też okazją do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego, którego głównym tematem była
książka.

Czêœæ II Powstanie miasta z marzeñ i z morza

M

11.09. Najpiękniejsza Biblioteka na świecie Stacja Kultura świętowała swoje trzecie urodziny. Były
przemówienia, podziękowania, życzenia i tort.

Zaproszenie na
"wodowanie" książki
"Kaszubskie losy"

C

III Urodziny Stacji Kultura

Wojtek Hintzke

kowska - trenerka fitness,
odbył się również trening
z najlepszym polskim
koszykarzem Marcinem
Gortatem. Zależy nam,
aby organizować wydarzenia, które są odpowiedzią na potrzeby naszych

mieszkańców.
Zumba
jest teraz na topie więc
nie mogło jej zabraknąć
u nas”- mówi Tomasz
Urbaniak - Dzienisz
- Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji
i Promocji.

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA!
Skontaktuj się z naszym działem reklamy
tel.: 693 051 090
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Naród kroczący w ciemnościach
W niedzielę, 24 września w Niemczech odbyły się wybory do Bundestagu. Według wstępnych wyników sondażowych exit poll wygrała je koalicja CDU/CSU, zdobywając 32,5%
głosów. Drugie miejsce zajęła socjaldemokratyczna SPD z wynikiem 20,5%, trzecie zaś
narodowo-konserwatywna partia AfD, która
uzyskała 13,5% poparcia.
Do parlamentu weszły jeszcze liberalna
FPD, Partia Zielonych
oraz Lewica. Taki wynik
oznacza, iż kanclerzem
Niemiec po raz czwarty z rzędu zostanie Angela Merkel. CDU/CSU
będą musiały jednak
utworzyć koalicję z którąś z pozostałych partii.
Szef klubu parlamentarnego SPD Thomas
Oppermann zapowiedział, że jego formacja

przejdzie do opozycji.
Nie odtworzy się zatem
funkcjonująca w poprzedniej kadencji koalicja CDU/CSU z SPD.
Wyniki wyborów nie są
zaskoczeniem. Choć zarówno CDU/CSU, jak i
SPD uzyskały rezultaty
o kilka punktów procentowych gorsze niż 4 lata
temu, a dla tej drugiej partii jest to najgorszy wynik
w powojennej historii,
to w praktyce niewiele

zmieni się na niemieckiej
scenie politycznej. Można zatem stwierdzić, że
Niemcy niestety nie wyciągają wniosków z tego,
co dzieje się w otaczającej ich rzeczywistości.
Niemądry Niemiec
po szkodzie

Niedawno Frankfurt
nad Menem stał się
pierwszym niemieckim
miastem, w którym rodowici Niemcy nie sta-

REKLAMA

nowią już bezwzględnej
większości mieszkańców. Ten fakt ma nie
tylko symboliczne znaczenie. Jest wyrazem
ogólnokrajowej
tendencji demograficznej.
Los tej finansowej metropolii niebawem podzielą kolejne niemieckie miasta. Dzietność
wśród imigrantów jest
zdecydowanie większa
niż wśród prowadzących konsumpcyjny styl
życia rodowitych Niemców. Rzesze „uchodźców” wciąż napływają
do naszych zachodnich
sąsiadów, czemu sprzyja polityka prowadzona
przez starą-nową kanclerz Merkel. Krajem
wstrząsają
zamachy
terrorystyczne, spośród
których
najbardziej
krwawe miały miejsce
w Berlinie i w Mona-

Sala posiedzeń Niemieckiego parlamentu

chium. Niemcy zdają się
jednak tkwić w letargu,
wciąż w większości popierając strategię prezentowaną przez rząd
Angeli Merkel. Ogromny wpływ na taki stan
rzeczy ma propaganda
prowadzona w mediach.

Firma Sychta
zaprasza na zakup
Kaszubskich wyrobów
z Miechucina
Sklep ﬁrmowy Masarnia Sychta
ul. Filtrowa 2 C
84-230 Rumia

10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek - 8.00 – 18:00
sobota - 8.00 - 14.00

Te same gazety, stacje
telewizyjne i radiowe,
które
przedstawiają
Polskę, jako kraj, w którym panuje dyktatura,
przekonują Niemców,
że przybysze z północnej Afryki i Bliskiego
ciąg dalszy na str. 11
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ciąg dalszy ze str. 10

85 lat ZHP w Rumi
17 Rumiańska Drużyna
im. Krystyny Krahelskiej

Kanclerz Niemiec Angela Merkel

Wschodu są potrzebni
społeczeństwu i świetnie się w nim aklimatyzują. Za cenę narażania własnych obywateli
na niebezpieczeństwo,
niemieckie władze pozyskują tanią siłę roboczą. Zwycięstwo partii
Angeli Merkel pokazuje, jak bardzo nieodpowiedzialnym i podatnym na manipulacje
narodem są Niemcy.
Świat przekonał się o
tym najdobitniej, kiedy
demokratycznie wyrażona wola społeczeństwa niemieckiego wyniosła do władzy Adolfa
Hitlera.
Oczywiście
porównywanie postaci Führera do obecnej
kanclerz jest nie na
miejscu, niemniej jednak trudno nie dostrzegać analogii w stosunku
ówczesnego i współczesnego niemieckiego
społeczeństwa do urzędującej władzy.
Gdzie szukać ratunku?

Wysoki wynik wyborczy Alternatywy dla
Niemiec (AfD) wskazuje, iż mimo wszystko
część Niemców odczuwa potrzebę zachowania tożsamości narodowej i kulturowej i nie

popiera polityki migracyjnej rządu Angeli
Merkel. Trudno jednak
twierdzić, iż to swoiste „przebudzenie” ma
powszechny charakter.
Można przypuszczać,
iż dotyczy ono tylko
wąskich (choć poszerzających się), radykalizujących się środowisk,
które
niebezpiecznie
zbliżają się w swych
programach do nazistowskich haseł i idei.
Niemcom, podobnie jak
i całej Europie, potrzeba jednak przywódców,
którzy chrześcijańskie
wartości noszą nie tylko
w nazwach swoich partii. Przywódców, którzy potrafiliby zadbać o
bezpieczeństwo swoich
obywateli, chroniąc ich
przed inwazją islamu
nie tylko poprzez zamykanie granic, ale także
przez odnawianie i propagowanie idei, które w
ciągu wieków ukształtowały chrześcijańską
Europę. Islam wygrywa
bowiem ze społeczeństwami zachodu nie tylko statystykami demograficznymi, ale przede
wszystkim ideologicznym zaangażowaniem
swoich wyznawców.

Historia Drużyny sięga 1981 roku, kiedy drużynową została hm. Zoﬁa Borakowska. Drużyna należała do Szczepu nr 6, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi. Posiadaliśmy własną,
samodzielnie wyposażoną harcówkę. Co roku
braliśmy udział w licznych imprezach Hufca
(rajdy), Chorągwi Gdańskiej (Rajd Rodło), miasta Rumia - Rajd Ekologiczny, Rajd Szlakami
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zdobywając wyróżnienia i puchary.
Corocznie, jako cała drużyna bierzemy udział
w HAL Hufca Rumia, a od 1986 roku organizujemy samodzielne obozy drużyny po całej Polsce, a było ich już 27 w różnych miejscach: w
Bieszczadach, na Suwalszczyźnie, Sudetach, na
Mazurach, w Beskidzie Śląskim, na Podlasiu,
koło Częstochowy, w Olsztyńskim, w Borach
Tucholskich, Zalesiu koło Krakowa, w Zachodniopomorskim.

Podczas HAZ organizowaliśmy wycieczki
edukacyjne kilkukrotnie do Warszawy, Gniezna, Poznania, Biskupina, Pelplina, Torunia,
Malborka, Elbląga, Gietrzwałdu, Olsztyna, Pasłęka, Fromborka.
Na obozach innych Hufców godnie reprezentowaliśmy Rumię np. zdobyliśmy Srebrny Mikrofon. Udział naszej drużyny w Festiwalach
Piosenki: na X Festiwalu II miejsce, w 2013
roku I miejsce, przedstawiając legendę o Złotej Kaczce, w 2016 roku III miejsce. Bierzemy
udział w zbiórce produktów żywnościowych
dla potrzebujących w mieście, otrzymaliśmy za
to wyróżnienie od BGŻ.
Za rok 2010 uzyskaliśmy tytuł najlepszej
drużyny Hufca. Jesteśmy dumni z wychowania
w naszej drużynie 3 instruktorów harcerskich,
z których wszyscy prowadzą własne drużyny.

Arkadiusz Gajos
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Samorządowcy Powiatu Wejherowskiego
ponownie w jednej drużynie

Wspólna reprezentacja Powiatu Wejherowskiego złożona z pracowników jednostek samorządowych znajdujących się na terenie naszego
powiatu zajęła bardzo dobre czwarte miejsce
w IX Mistrzostwach Polski Samorządowców
w piłce nożnej, które odbyły się w dniach 2324.09.2017 roku w Zakopanem. Nasza drużyna
wystąpiła w kategorii „Oldboy 35 plus”.
W turnieju zespoły
rywalizowały w dwóch
grupach. W pierwszym
meczu grupowym naszym rywalem była reprezentacja miasta Kutno. Początek turnieju
jest zawsze najważniejszy, dlatego wyszliśmy
na boisko bardzo skoncentrowani co poskutkowało gładkim zwycięstwem 3:0. Kolejnym
zespołem z którym musieliśmy się zmierzyć
była drużyna Powiatu
Bełchatowskiego. Rywal bardzo silny, ale
rozpędzona nasza ekipa ponownie wygrywa
3:0. Obawialiśmy się
tego spotkania, ale fakt
że graliśmy mecz po
meczu sprawił że bardzo dobrze weszliśmy
w mecz. Po rewelacyjnym początku turnieju
spotkaliśmy się z ekipą
z Powiatu Leżajskiego. Szybko strzelona
bramka ustawiła mecz
i odnosimy kolejne
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zwycięstwo, tym razem 3:1. Czwartym
rywalem, który stanął
na naszej drodze była
reprezentacja Urzędu
Miasta Leszno. Z tym
zespołem spotkaliśmy
się w roku ubiegłym
wysoko
wygrywając.
Tym razem, także nie
zawiesili wysoko poprzeczki. Wygrywamy
4:0. W ostatnim meczu
naszym przeciwnikiem
jest doskonale nam
znany zespół z Zielonej Góry. Remisujemy
w tym pojedynku 0:0 i
zajmujemy drugie miejsce w grupie. W drugim dniu Mistrzostw
obowiązywał już system pucharowy i tak w
ćwierćfinale trafiamy
na Gminę Nadarzyn.
Był to dla nas ważny
mecz, który otwierał
drogę do najlepszej
czwórki. Wygrywamy
3:1 i meldujemy się w
półfinale. Tam naszym
rywalem jest najlepszy

zespół całego turnieju, czyli Miasto Nowy
Sącz. Mecz jest bardzo
wyrównany. W opinii
wszystkich
uczestników turnieju grają dwa
równorzędne zespoły.
Niestety po jedynym
błędzie w końcówce
spotkania przegrywamy ten mecz 0:1. Daliśmy z siebie wszystko,
ale zabrakło nam trochę
szczęścia, żeby zagrać
w finale. W meczu o
trzecie miejsce trafiamy
na naszych grupowych
rywali, czyli Zieloną
Górę. Zmęczeni półfinałowym pojedynkiem
przegrywamy 1:4 i plasujemy się na czwartym miejscu w turnieju.
Bardzo dobrym czwartym miejscu.
Tytuł Mistrza Polski
Samorządowców 2017
w piłce nożnej zdobyła
drużyna Miasta Nowy
Sącz, drugie miejsce
zajmuje Powiat Bełchatowski, a trzecie Miasto
Zielona Góra.
W drużynie grali:
Sławomir
Walczewski – kapitan, Maciej
Syska, Marcin Piekut,
Cezary Lewandowski,
Remigiusz Sarbak, Sebastian
Bojaruniec,
Arkadiusz Pendowski,
Damian Reszke, Szczepan Kass, Marek Głowienke, Henryk Teclaf,

Zenon Hinca. Koordynatorem wyjazdu był
Bartłomiej Woźniak.
- Swoim zaangażowaniem i sportową postawą, zespół Powiatu Wejherowskiego pokazał się
z bardzo dobrej strony
w tym turnieju, walcząc
z ogromną ambicją w
każdym spotkaniu. Pozostawiliśmy po sobie
bardzo pozytywne wrażenie, co docenili organizatorzy. Myślę, że godnie
reprezentowaliśmy nasz
region. Udało się stwo-

rzyć drużynę, w której
panowała super atmosfera. To było najważniejsze. - mówi Bartłomiej
Woźniak – koordynator
całego wyjazdu - Warto
wspomnieć, iż przed każdym meczem z rąk naszego kapitana, przeciwnicy
otrzymywali pakiet materiałów promocyjnych o
naszym regionie.
- Daliśmy z siebie
wszystko. Każdy mecz był
dla nas ważny. Zabrakło
troszkę szczęścia, aby zagrać w finale. Ale taki jest

sport. W przyszłym roku
powalczymy ponownie o
najwyższe cele.- relacjonuje kapitan Sławomir
Walczewski. - Naszym
zachowaniem, zarówno
na boisku jak i poza nim,
udowodniliśmy, że jesteśmy drużyną. Chciałbym
podziękować Zarządowi
Powiatu Wejherowskiego, na czele z Panią Starostą, a także Prezydentowi Miasta Wejherowa,
gdyż to właśnie dzięki ich
przychylności nasz wyjazd był możliwy.
B.W.
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85 lat ZHP w Rumi
19 Rumska Drużyna
Czerwonych Beretów
im. Cichociemnych
Drużyna powstała w 1946 r., a założyła ją
dh. Helena Radtke w Hufcu Żeńskim Harcerek
Starszych. W 1976 r prowadziła ją dh. Grażyna Barzowska, po kilku latach zawiesła swoją
działalność.
W 1986 r. została reaktywowana przez dh.
pwd. Tadeusza Kniaziewa i w tym samym czasie zdobyła imię ”Cichociemnych”. Od początku
swojej działalności drużyna była bardzo ściśle
związana z bohaterami drużyny, „Cichociemnymi” i zołnierzami 1 SBS gen. Sosabowskiego. Wielokrotnie brała udział w zjazdach kombatanckich oraz imprezach upamiętniających
czyny bohaterów z II wojny swiatowej, które
odbywały się w całym kraju. Drużyna brała też
udział w uroczystościach rocznicowych z okazji
bitwy pod Monte Cassino w Sopocie.

W 1987 r. w poczet honorowych członków
drużyny zostali przyjęci gen. bryg. E. Zawacka,
mjr. J. Jokiel, kpt. W. Brzeg, szer. M. Drewek
oraz nieco później mjr. K. Śliwa - byli Cichociemni i spadochroniarze 1 SBS.
Członkowie drużyny brali czynny udział we
wszystkich rajdach, biwakach i obozach hufca
Rumia oraz specjalistycznych zlotach i spotkaniach drużyn Czerwonych Beretów.
Drużyna od początku swojego istnienia była
nastawiona na szkolenie w zakresie obronności,
sportów terenowych, terenoznawstwa, łączności
oraz propagowanie historii swojego bohatera.

ZUS doradzi
w rumskim urzędzie

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalne
spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rumi.
Spotkanie odbędzie
się 29 września 2017 r.
w godzinach od 9.00 do
12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rumi.
Eksperci ZUS pomogą zainteresowanym
mieszkańcom w założeniu własnego profilu
na Platformie Usług
Elektronicznych.
Profil ten pozwala
m.in. na nieograniczony dostęp do danych
zapisanych na koncie w
ZUS, przeglądanie stanu rozliczeń, pogląd
elektronicznego zwolnienia lekarskiego, czy
uzyskanie informacji
OGŁOSZENIE

HAL 91 w Choczewie - 19 R.D.CZ.B. i przyjaciele
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o należnych składkach
i wpłatach. Umożliwia
także rezerwację wizyty w placówce ZUS
przez Internet.
Co ważne przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się o e-składce
i zmianach w opłacaniu
składek, które wejdą w
życie od 1 stycznia 2018
roku. Płatnicy otrzymają wówczas jeden
indywidualny rachunek bankowy, na który
będą wpłacać składki jedną wpłatą. To
oszczędność czasu i
niższe koszty obsługi
płatności.

Krzysztof Cieszyński
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Koncert muzyki góralskiej
„Kaszubi i Górale - Polska jest jedna!”

W niedzielę 3 września w Sanktuarium N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Rumi odbył się koncert muzyki góralskiej
w wykonaniu Zespołu Miasta Ustroń „Równica”.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Miasta
Ustroń Estrada Regionalna „Równica” cieszył
się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, a
rozśpiewani Górale nie
tylko tańczyli i śpiewali
nie tylko podczas koncertu, ale i również podczas poprzedzającej go
mszy św. - uczestniczyli
śpiewem w liturgii.

Po zakończeniu mszy
św. zaprezentowano ponad godzinny koncert
i pokaze tańca.
Organizatorami koncertu było Stowarzyszenie „Żyj Godnie” z Wejherowa, a sponsorami
Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. oraz Starostwo Powiatowe Wejherowo.

Tekst i foto W. Hintzke
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I Otwarte Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders
Grand Prix Polski Cheerleaders 2017

W hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zakończyła się rywalizacja w ramach I Otwartych
Mistrzostw Pomorza Cheerleaders zorganizowanych pod patronatem Burmistrza Rumi
i Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. Turniej był jednym z cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders 2017.
Organizatorami Mistrzostw byli: Fundacja
„For Dream”, UKS „Active 10 Gdynia”, Mazurenko Amwrestling
Promotion oraz Polskie
Stowarzyszenie
Cheerleaders – organizacja
sportowa, która zrzesza
wszystkich profesjonalnie zajmujących się cheerleadingiem w Polsce.

Do walki stanęło
ponad 250 cheerleaderek, które konkurowały w dwóch dywizjach tanecznych:
Pom
Dance
Elite
i Premiere oraz Cheer
Dance Freestyle Pom
rozgry wanych według
przepisów
Polskiego
Stowarzyszenia
Cheerleaders. Cheer-

Uczestniczki z całych sił starały się zaprezentować jak najlepiej
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leaderki przyjechały
między innymi z Krakowa, Słupska, Kobylnicy, Gdyni, Łochowa, Płocka, Pasłęka,
Gdańska i Redzikowa.
Wszystkie
zawodniczki zaprezentowały
wysoki poziom swoich
umiejętności, a dynamiczne
choreografie
przesycone
skokami,
akrobacjami, szelestem
kolorowych pomponów
i niesamowitą energią
na długo zapadną w pamięć publiczności.
Galę finałową zawodów otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rumi Pan Ariel Sinicki oraz V–ce Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders Pani
Anna Polatowska – Zegar.

Wszystkie
zespoły
oceniało profesjonalne, ośmioosobowe jury,
składające się z sędziów
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.
Rywalizację w duchu
zasady „Fair play” obserwowała liczna publiczność, która składała się
z mieszkańców Rumi,
rodziców zawodniczek
oraz znamienitych gości.
„To niebywały zaszczyt
gościć w Rumi tak uzdolnione dzieci, młodzież,
ale również i osoby dorosłe, które z ogromnym zaangażowaniem realizują
swoją pasję, jaką jest cheerleading ” powiedział
Pan Marek Dąbkowski
– Prezes UKS „Active 10
Gdynia” – jednego z organizatorów imprezy.
Organizację
zawodów wsparło wielu zaprzyjaźnionych
sponsorów. Między innymi:
Miasto Rumia, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pracownia Poligrafii i Reklamy „Petit”,
Drukarnia „Typograf”,
Catering „Jaks”, Kwiaciarnia „Asia”, Firma
„Kołomański Rowery”,
Firma „M&M Servicefory
ARDS sp. z o. o. „, Firma

Widzowie dopingowali zawodniczki na wszelkie możliwe sposoby

„Kaszmir – Ambasada
Piękna”, Firma „WellU
sp. z o. o.”, Firma „Flash
Art.”, „Kaszmir Ambasada Piękna”, Zakład
Szklarski „Petrowski”.
Wszystkie
zespoły
otrzymały pamiątkowe

statuetki, medale i dyplomy oraz upominki
od Miasta Rumi.
Patronat nad imprezą
objęli: Radio Kaszebe,
Gazeta Rumska, Twoja
Telewizja Morska, Portal Młoda Gdynia.

Izabela Sobiecka, fot.: W. Hintzke

Aleksander Koy wręczał nagrody w imieniu Organizatorów
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RUMSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE
- 63 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH RUMI
Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza w niedzielę 8 października 2017 roku o godz.19:00, do
Parafii Św. Józefa i Judy Tadeusza na „Galę Operowo Operetkową” w ramach wydarzenia promującego kulturę muzyczną „Rumskie Spotkania Muzyczne”, pod patronatem Burmistrza Miasta
Rumi Michała Pasiecznego. Koncert upamiętnia 63. rocznicę nadania praw miejskich Rumi.
Koncert poprowadzi pomysłodawca i dyrektor artystyczny wydarzenia - Marek Gerwatowski, tenor pochodzący z Rumi, artysta Opery Krakowskiej.
W koncercie zabrzmią najbardziej znane dzieła operowe, operetkowe, musicalowe oraz pieśni neapolitańskie
m.in. G.Gershwina "Summertime" z opery Porgy and
Bess, G.Verdiego "La donna e mobile" z opery Rigoletto,
J.Straussa "Wielka sława to żart' z operetki Baron Cygański, A.L.Webbera "Don't cry for me Argentina" z musicalu
Evita czy słynne "O sole mio" z repertuaru L.Pavarottiego.
W koncercie wystąpią artyści, którzy mimo swojego młodego wieku mają w swoim dorobku sporo sukcesów, występują na scenach Opery Nova w Bydgoszczy czy Opery Narodowej w Warszawie, laureaci m.in. Międzynarodowego
Festiwalu i Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym
Sączu oraz Międzynarodowego Konkursu "Złote Głosy" w
Warszawie. Solistom towarzyszyć będą instrumentaliści
współpracujący z Capellą Gedanensis z Gdańska.
Serdecznie zapraszam na koncert wszystkich mieszkańców Rumi i nie tylko, razem przenieśmy się do świata
opery - mówi dyrektor artystyczny Marek Gerwatowski.
Wykonawcy:
Hasmik Sahakyan – sopran, Paweł Krasulak - tenor,
Sławomir Naborczyk - tenor, Paweł Trojak - baryton,
Paulina Leda – fortepian, Katarzyna Kowacz - I skrzypce, Klaudia Kowacz - II skrzypce, Tomasz Mrowiński
- altówka, Alicja Różycka – wiolonczela oraz Szymon
Laskiewicz - klarnet.
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Wspinaczka w górach wysokich

W ramach cyklu „Wywiady z ciekawymi ludźmi” prezentujemy dziś wywiad z panem Kubą
Jakubczykiem, alpinistą, judoką, żeglarzem i podróżnikiem. Wywiad przeprowadziła Anna
Mizera, jest on fragmentem jej pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Moniki Pomirskiej na Uniwersytecie Gdańskim w 2008 r.
Czesław Kuba Jakubczyk – pracownik Studium
Wychowania Fizycznego
i Sportu na Uniwersytecie
Gdańskim; zajmuje się
sportami ekstremalnymi;
pod szyldem Adventure
Club zorganizował ponad
40 wyjazdów pozaeuropejskich, w tym wielokrotnie
wyprawy na najwyższe
góry 7 kontynentów (zaliczył 6 topów; na Evereście
8100 m n.p.m.); pomysłodawca i współorganizator
telewizyjnego programu
„Zdobywcy”.

Anna Mizera: Dlaczego zdecydowałeś się na
alpinizm?
Kuba Jakubczyk: Myślę, że to był absolutny
przypadek, scenariusz
Najwyższego.
Kiedyś,
będąc w Tatrach na nartach zjazdowych, nie było
warunków pogodowych
i zacząłem chodzić po
górkach. Najpierw były
to trasy turystyczne,
ale któregoś dnia lekko zdesperowany brakiem pogody, ruszyłem
na samotny spacer na
Giewont. Byłem chyba
zarozumiały w swoich
zapędach i pragnieniach.
Zdawało mi się, że na
szczyt najszybciej będzie
dojść drogą na wprost, a
nie po szlaku. Oczywiście potem lekko zbaczałem w różne żleby, które

pozwoliły mi przejść
pewne fragmenty. Jednak północna ściana
Giewontu jest dość
trudna. Ponieważ zginęło tam wielu ludzi,
owiana jest złą sławą.
Jest ona krucha, pionowa i przepaścista.
To jest góra dla wytrawnych alpinistów,
a ja wtedy byłem zupełnie „świeży”. Wszedłem na ten Giewont
bez specjalistycznego
sprzętu. Jednak ile się
najadłem strachu, sam
wiem. Była to dla mnie
niesamowita
lekcja
pokory.
Schodziłem
już drogą normalną,
ale Bóg chyba za moje
bluźniercze
zapędy
znowu mnie skarcił
i przyszło załamanie
pogody. Panowała nie-

Morze Pólnocne – 2 kapitanowie na pokładzie amer. jachtu Julianna” w drodze z Gdyni na Key West
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Gruzja. Na szczycie Kazbek 5100 m z 4 polskimi oficerami z EMM /
European Monitoring Mission/. + Krzysztof Kamiński, Jakub Potulski, Kuba Jakubczyk

samowita mgła, śnieg
zasypywał stare ślady
i oczywiście pobłądziłem. Spadałem jakimiś żlebikami, łącznie
z jakąś lawiną. Myślałem, że to już koniec,
bo wydawało mi się, że
już zamarzam. Wreszcie po wielu godzinach,
wieczorem, dotarłem
do schroniska w Dolinie Konradowej. Stamtąd już prosto doszedłem do Kuźnic, gdzie
byłem tak szczęśliwy,
że wręcz klęknąłem na
kolana i ucałowałem
śniegi, dziękując Najwyższemu, że pozwolił
mi pozostać wśród żywych. W tym momencie
również poczyniłem zobowiązanie, że następnym razem pójdę przygotowany. To mnie na
tyle nauczyło respektu,
że rzeczywiście wiosną poszedłem na kurs
wspinaczkowy, taternicki, żeby się w miarę
poruszać w górach. Ale
ta walka o przeżycie
była niesamowitą inspiracją. Wkręciła mnie w
te góry. Tak się zaczęło.
A. M.: Czego szukasz
w górach?

K. J.: Trudno to jednoznacznie
zdefiniować. Szukam przygody,
dopełnienia
swojego
życia. Na pewno człowiek próbuje nie tylko
odnaleźć
różne
wymiary
wolności,
ale też siebie i innych
ludzi, bo w sytuacjach
ekstremalnych dochodzi do przyspieszenia poznawania. To
jest czas zakrzywiony.
W danej jednostce czasu przeżywamy znacznie więcej. Ta myśl,
która w dolinach przelatuje bardzo szybko
i trudno ją ogarnąć
umysłem, tam jak gdyby tak spowalnia, że ją
fizycznie widać. Często
w wolnych chwilach
zdarzają się podejścia
pod dolne partie gór, z
bazy do obozu, z obozu
I do obozu II itd., i jest
dużo czasu na przemyślenia. Odczuwa się, że
ten czas jest spowolniony.
A. M.: W jaki sposób
w górach można odnaleźć siebie?
K. J.: Po prostu trzeba tam być. Tak naprawdę nie wiemy, jak

się zachowamy w danej sytuacji, dopóki się
w niej nie znajdziemy.
W czasie wojny ci, niczym nieróżniący się
ludzie, potrafią zaskoczyć siebie i innych heroizmem. Najczęściej to
właśnie spokojni, zwyczajni ludzie zdobywają
się na czyny heroiczne, a
wielcy „krzykacze” okazują się tchórzami. Zdarzało mi się w górach
obserwować nawet tych
„wielkich” alpinistów.
Okazywało się, że ci, co
dużo mówią, kreują się
na męskie typy, okazują
się słabymi ludźmi, „pękają”. Czasem dochodzi
do sytuacji żenujących.
Są tak przestraszeni,
że blokują się i trzeba
im pomagać. Właśnie
sytuacje ekstremalne
pozwalają
człowieka

sama w górach, jak tu
na dole. Tylko tam szybciej można przejrzeć na
oczy i zobaczyć, kto jaki
jest pod maską.
A. M.: Ciebie pociągała chęć sprawdzenia
jaki jesteś?
K. J.: Myślę, że do
końca nie zdaję sobie
sprawy, co to było. Zdefiniowanie tego nie jest
proste. Czy jest to zew
natury, gór? Może idę,
bo tak chcę, bo góry są
i przyciąga mnie jakaś
moc, chęć doświadczenia
przyjaźni wobec człowieka, ciekawość świata, wszystkiego. Ktoś
powiedział, że „istota
dzieła zawiera się w tym,
co niewyrażone”. Myślę,
że pociąga mnie niewyrażalność, nieznane.
Nasi pionierzy, odkrywcy
i podróżnicy szli za głosem
tego nieznanego, żeby zobaczyć, co jest za horyzontem.

Kaukaz. Grupa wspinaczy AC na stokach Elbrusa 5642 m.

poznać. Wielu wspaniałych ludzi jest wokół nas, ale nie potrafimy ich dostrzec. W
górach następuje to
szybko. Okazuje się, że
człowiek uczynny na
nizinach, w górach będzie dbał tylko o siebie,
oszczędzał na całej grupie, próbował zachomikować jedzenie, żyć
kosztem innych. Sam
się ochroni, narażając
innych. Ale prawda jest
taka, że nasza prawdziwa osobowość jest taka

A. M.: Czy możesz
powiedzieć, że pociąga
cię walka z górą?
Ciąg dalszy na str. 19
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K. J.: W życiu tak
tego
nie
odbierałem, bo góry, natura
są zawsze silniejsze.
Tylko pyszałkowi może
się wydawać, że zdobywa czy pokonuje górę.
Dlatego śmieszą mnie
tytuły z gazet typu „Pokonali górę”. Alpinista
chce w sposób abso-

lutnie niekonfliktowy
przebywać w górach.
Moi koledzy, najlepsi
polscy alpiniści, twierdzą,
że nie zdobywają, lecz po
prostu są z górami. Nigdy
nie jest to bój. Czasem jest
to walka o własne przeżycie, z własną słabością. Rosyjscy alpiniści,
zapytani przeze mnie
jak oceniają swoje szanse (to akurat było na
Evereście), powiedzieli: „jak góra pozwoli,
to wejdziemy”. I tak
jest. Jeśli natura pozwoli, to będziemy.
A. M.: Mówisz, że
w górach doświadcza
się
niespotykanych
na nizinach refleksji
i emocji. Ale czy wspinanie jest dla ciebie rodzajem przeżycia religijnego?
K. J.: Tak. Jest to
na pewno przeżycie
duchowe,
mistyczne,
umysłowe, a także fizyczne. Człowiek odbiera otaczającą go
przyrodę
wszystkimi
zmysłami. Na nizinach
nie odbieramy tego tak
dokładnie. Jest takie
przysłowie
chińskie,
że „najlepszy opis nie

zastąpi smaku wody”.
Spróbować trzeba samemu. Inaczej ta woda
smakuje tu, na pustyni
i w górach. Na dużych
wysokościach bardzo
szybko następuje utrata wody, dlatego trzeba
wypijać jej mnóstwo.
Gdy nie ma wody, zaburzona jest gospodarka
wodna organizmu. Jeśli
zaś ją mamy, smakuje

ona inaczej. Alpinista,
gdy ma gorącą herbatę,
to trzyma ją, nie tylko
smakuje, ale stara się ją
wchłonąć, odebrać jej
ciepło. Wszystko razem
jest ceremonią, misterium. Poznaje się smak
rzeczy prostych, takich
jak woda.
Wydaje mi się, że
każdy
doświadczony
alpinista
przeżywał
różne chwile niedostatku wody. Kiedyś także
i ja z moimi partnerem
umieraliśmy z powodu
jej braku. Byliśmy już
totalnie wycieńczeni i w
końcówce wydawało mi
się, że jesteśmy pogodzeni z życiem, światem
i czekamy na odejście.
Jednak przez totalny
przypadek dotarliśmy
do malutkiego strumyczka wodnego. Jednak zanim się napiliśmy, myliśmy ręce,
patrzyliśmy jak ta woda
płynie, jak przecieka
między palcami. Gałczyński mówił „droższą
mi podróż niż przybycie”. Tak samo my czekaliśmy na spełnienie.
Odsuwaliśmy je, żeby
się cieszyć. Podobnie,

odbiegając trochę od tematu, w górach nie jest
najważniejszy szczyt,
ale droga do niego.
A. M.: Czy w takim
razie alpinista jest człowiekiem wiecznie dążącym, niespokojnym?
K. J.: Nie wiem jak
to zdefiniować. Czy
niespokojny?
Myślę,
że w pewnym sensie
alpinista jest niespokojnym duchem. Na
pewno jest człowiekiem
zachłannym na życie,
znającym jego cenę.
Balansując na krawędzi
bytu i niebytu, w czasie
ostrej wspinaczki, trudnych warunków pogodowych, ma się świadomość,
że nasze życie jest jak
ta przysłowiowa świeczka. Momentami ma
ogień już tak słaby, że
może w każdej chwili
zgasnąć. Nasze życie
również. Podobnie, gdy
nasz kolega Andrzej
Marciniak czekał przez
kilka dni na ratunek,
zdawała sobie sprawę
z kruchości swego istnienia. Dzięki takim
przeżyciom wspinacze

A. M.: Czyli przeżycia, które spotykają alpinistę w górach, pozwalają mu pełniej żyć?
K. J.: Zdecydowanie
tak! Chociaż nie ograniczam tego tylko do
alpinizmu.
Dotyczy
to wszystkich pasji.
Jednak jeśli chodzi np.
o wspinaczkę przemysłową, w której ludzie
się wspinają na różne
konstrukcje,
rzeczywiście
udowadniając
sprawność wręcz cyrkową, nie ma to wiele
wspólnego z mistyką,
światem przyrody, natury. Przysparza dawkę adrenaliny, ale nie
wiem czy pozwala pełniej żyć.
A. M.: Właśnie… Jesteś m.in. instruktorem
żeglarstwa, pływania,
narciarstwa, judo, wspinaczki. Masz do czynienia z wieloma sportami.
Czym różnią się one od
alpinizmu? Można go
czymś zastąpić?
K. J.: Nie wiem, czy
jestem w stanie zastąpić wspinaczkę czymś
innym. Na pewno samo

chyba lepiej doceniają
każdą sekundę, chwilę. Z tego powodu, gdy
odpoczywam, wydaje
mi się, że kontestuję
to „nic nierobienie”, iż
nasycam się tym. My
doceniamy życie. Każdy, kto przeżył spotkanie ze śmiercią, odczuwa swoje istnienie
inaczej.

wspinanie mi nie wystarczało. Oczywiście
gdybym był mistrzem,
to może bym się w tym
spełniał. W górach poznałem wiele emocji,
wzruszeń, zachwytów,
lecz świat dla mnie
składa się też z wielu
innych sportów. Zachwyciły mnie góry, ale
też morze i powietrze.

Jest wiele możliwości. Ja szukam pełnego dopełnia w różnych
możliwych
formach,
na które mnie stać, bo
żaden człowiek nie jest

dej wyprawy człowiek
się
„resetuje”,
staje się lepszy. Niestety
ze względu na to, że nasza rzeczywistość zmusza nas do pełnienia

w stanie być dobrym we
wszystkich dziedzinach.
A. M.: Alpinizm to
dla ciebie sport czy misterium duchowe?
K. J.: Na pewno
i jedno, i drugie. Wspinanie to nie jest tylko
sport. Ci, którzy idą
w góry, poszukują raczej kontekstu bardziej duchowego, mistycznego. Jeżdżą też
do Tybetu, Indii, Kaszmiru, gdzie poszukują odmiennych religii,
ludzi, innego siebie,
sprawdzają jak funkcjonują w tych realiach.
Kapuściński był zdegustowany tamtejszą biedą. Jednak dla normalnego człowieka gór Indie
są niesamowitą inspiracją. Po moim pierwszym
pobycie w tym kraju czułem się tak, jakbym skończył akademię życia.
To ubóstwo mnie nie
przytłaczało, ale rozwijało wrażliwość na drugiego człowieka.
A. M.: Ostatnio, jak
rozmawialiśmy, mówiłeś mi, że to, co przeżywasz podczas wypraw,
stanowi dla ciebie rodzaj katharsis. Mógłbyś
to wyjaśnić?
K. J.: Podczas każ-

różnych ról, czasami
postępujemy wbrew sobie i dusimy się. Jednak
potem jedziemy w góry,
gdzie mamy szansę stać
się inni, zmienić poglądy, pracę, mieć siłę, by
nie godzić się na różne
niedogodności. Moim
zdaniem góry totalnie
czynią ludzi lepszymi.
Po wyczerpującej wyprawie wracamy wyciszeni,
odświeżeni,
czyści jak tabula rasa,
którą można ma nowo
zapisywać. Wydaje mi
się, że prawdziwi pasjonaci gór, często jadą
do Nepalu tylko po
to, by popatrzeć na te
wspaniałe twory górskie, żeby znaleźć swoje
miejsce w świecie.
A. M.: Czy lubisz ryzyko i strach, który towarzyszy wspinaczce?
K. J.: Podświadomie
mam
zapotrzebowanie na adrenalinę. Teraz już jestem w takim
wieku, że zdałem sobie sprawę, że nikogo
już swoimi czynami
nie zachwycę i robię
to głównie dla innych.
Jestem przewodnikiem,
by inni też zobaczyli
ten cudowny świat. To
jest szczęście dzielone.

Na ciąg dalszy zapraszamy w następnym numerze.
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W cieniu Wezuwiusza

Neapol to trzecie największe - po Rzymie i
Mediolanie – miasto we Włoszech. Położony na południu kraju u podnóża Wezuwiusza,
nad Zatoką Neapolitańską jest stolicą regionu
Kampania. Miasto wraz z otaczającymi je miejscowościami tworzy aglomerację zamieszkiwaną przez około kilka milionów ludzi.
W ciągu swej historii
Neapol był kolonią grecką („he nea polis” znaczy
„nowe miasto”), częścią
Cesarstwa Rzymskiego, a następnie Bizancjum, niezależnym księstwem, królestwem, aż
wreszcie wszedł w skład
zjednoczonych Włoch.
Wśród wielu przepięknych włoskich miast z
pewnością można znaleźć kilka ładniejszych
i bogatszych w zabytki
od Neapolu, niemniej
jednak historia stolicy
Kampanii, jej położenie
geograficzne i specyficzny klimat sprawiają,
że z pewnością warto ją
odwiedzić.
Pierwsze wrażenia

Podróż samolotem do
Neapolu z Polski zajmuje około dwóch godzin.
Lotnisko Capodichino
położone jest 8 km od
centrum miasta, do którego najlepiej dostać się
kursującym co kilkanaście minut autobusem
Allibus. Już na lotnisku
lub też na dworcu kolejowym w punktach

Ruiny świątyni w Pompejach
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informacyjnych warto
zakupić kartę Artecard,
w której cenie zawiera się nieograniczona
liczba przejazdów komunikacją publiczną w
Neapolu, jak i też koleją podmiejską. Ponadto
karta gwarantuje zniżki,
a nawet darmowe wejścia do licznych atrakcji turystycznych w całym regionie Kampanii.
Autobusy miejskie nie
należą do najnowszych
i najwygodniejszych, a
podróżowanie nimi jest
niezbyt wygodne również ze względu na panujący na ulicach Neapolu
chaos. Natomiast sześć
linii metra pozwala na
szybkie przemieszczanie się po mieście. Stacje i pociągi są czyste i
schludne – czego niestety nie można powiedzieć
o autobusach i ulicach,
po których kursują.
Pod opieką
świętego męczennika

Neapol posiada jedno z największych historycznych
centrów
w Europie. Charakter

zabudowy nie odbiega
zasadniczo od innych
miast położonych w europejskiej części basenu
Morza Śródziemnego.
Nie zaskakują liczne
kościoły czy też kręte,
wąskie uliczki, natomiast nieco dziwi zróżnicowanie w wyglądzie
różnych części centrum
miasta. Z jednej strony
można wskazać reprezentatywną ulicę Via
Toledo czy plac Piazza
Plebiscito – pełne butików i restauracji, z drugiej zaś położony zaledwie dwie stacje metra
dalej plac Piazza Garibaldi, gdzie miejsce butików i tawern zajmują
liche stragany i budki z
jedzeniem. Najbardziej
interesujące
atrakcje
miasta znajdują się jednak w przyjemniejszej
części centrum. Katedra świętego Januarego, zamek Sant Elmo
oraz muzeum archeologiczne to obowiązkowe
punkty każdej wycieczki do Neapolu. W gotyckiej katedrze znajdują
się relikwie świętego
Januarego – patrona
miasta, słynne za sprawą dokonującego się z
ich udziałem trzy razy
do roku cudu. Polega
on na odbywającej się
na oczach wiernych
przemianie zakrzepłej
krwi starożytnego męczennika w ciecz. Czasem zdarza się, że do
tej przemiany nie dochodzi, co ma być zwiastunem zbliżającego się

Widok z zamku Sant Elmo

nieszczęścia dla miasta. Zamek Sant Elmo
znajduje się na wzgórzu
Vomero górującym nad
Neapolem i jest fantastycznym punktem widokowym. Na wzgórze
można wjechać kolejką
Funiculare, zaś ostatnie kilkadziesiąt metrów prowadzących do
zamku trzeba pokonać
pieszo. W muzeum archeologicznym można
z kolei podziwiać liczne eksponaty pochodzące z ruin Pompejów
i Herkulanum, choć
można tam przyjrzeć
się także egipskim mumiom. Nieco dalej od
centrum znajduje się
natomiast wzgórze Capodimonte, gdzie można zwiedzić katakumby
świętego Januarego. Ich
początki sięgają III w.
n.e. Zajmują 2 poziomy
i powierzchnię prawie
6 tys. metrów kwadratowych. Katakumby pełniły na przestrzeni setek lat
funkcję nie tylko cmentarza, ale także kościoła
czy też schronu przeciwlotniczego. Zwiedzanie
z przewodnikiem zajmuje tylko niecałą godzinę
i gwarantuje niezwykłe
wrażenia.
Ujarzmić
olbrzymią górę

Neapol położony jest
u stóp wciąż aktywnego
wulkanu – Wezuwiusza.
Ostatni jego wybuch

miał miejsce już ponad
70 lat temu, natomiast
najbardziej znana erupcja w 79 r. n.e. unicestwiła trzy starożytne
miasta – Herkulanum,
Pompeje i Stabie. Paradoksalnie jednak to
dzięki tej niebezpiecznej górze Neapol zyskuje na atrakcyjności.

na Piazza Garibaldi.
Na Wezuwiusza można wjechać autobusem,
wysiadając wcześniej
z pociągu na stacji Ercolano Scavi. Jedynie
ostatni odcinek drogi
na szczyt należy pokonać pieszo. Warto jednak podjąć ten wysiłek, gdyż nagrodą jest

Relikwie Świętego Januarego

Wezuwiusz oraz ruiny
Pompejów przyciągają
rzesze turystów z całego świata. Żeby dostać
się w oba te miejsca,
wystarczy skorzystać
z kolei Circumvesuviana, do której można
wsiąść między innymi

nie tylko widok dymów
unoszących się z krateru wulkanu, ale przede
wszystkim zapierająca
dech w piersiach panorama Zatoki Neapolitańskiej. Kilkanaście
ciąg dalszy na str. 21
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XXXIII Bieg Pokoju

ciąg dalszy ze str. 20

W niedzielę 17.09.2017 r. na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi
odbyła się najstarsza biegowa impreza w mieście- XXXIII Bieg Pokoju.

Panorama Zatoki Neapolitańskiej

minut jazdy pociągiem
dzieli Ercolano od Pompejów. Ruiny starożytnego miasta znajdują

sta pogrzebanego przez
wybuch
Wezuwiusza
wprawiają w zachwyt.
Nie sposób nie docenić

też ogromem teatrów
i świątyń. Wrażenie
potęguje świadomość,
że to wspaniałe miasto przestało istnieć
wraz z jego mieszkańcami w zasadzie w jednej chwili. Pompeje
warto odwiedzić także
ze względu na sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej związane
z tradycją odmawiania
słynnej nowenny pompejańskiej.
Italia na weekend

Katakumby świętego Januarego

się w pobliżu stacji kolejowej Pompei Villa
Misteri, dlatego też nie
ma problemu z odnalezieniem wejścia do
nich. Pozostałości mia-

kunsztu starożytnych
budowniczych i artystów. Nie można nie
zachwycić się freskami
i mozaikami we wnętrzach domostw czy

Poza
wspaniałymi
zabytkami i niesamowitymi widokami Neapol
oferuje także pyszną
włoską kuchnię, której można skosztować
w jednej z urokliwych
tawern. Miłośnicy kąpieli zarówno morskich,
jak i słonecznych będą
natomiast zawiedzeni
faktem, iż w Neapolu
brakuje plaż, na których
można byłoby oddawać
się tym przyjemnościom. Miasto jest więc
świetnym pomysłem na
kilkudniową wycieczkę, weekendowy „wypad”, niekoniecznie zaś
spełniałoby się w roli
letniego kurortu.
Arkadiusz Gajos

W tym roku, w całym wydarzeniu uczestniczyło około trzystu
miłośników biegania.
Trasa XXXIII Biegu
Pokoju w Rumi przebiegała ulicami Mickiewicza, Kusocińskiego,

Jaworskiego oraz Rodziewiczówny ze startem i metą na Stadionie
Miejskim.
Najlepsi zawodnicy i
zawodniczki w poszczególnych
kategoriach
wiekowych nagrodzeni

zostali nagrodami rzeczowymi, dyplomami
oraz pucharami.
Organizatorem wydarzenia był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
A. B.

PLAN IMPREZ MDK NA PAŹDZIERNIK
5.10.2017 r. (czwartek) godz. 16.00 – 20.00
WARSZTATY FOTOGRAFICZE
prowadzenie: Maurycy oraz Marzena Śmierzchalscy
(obowiązkowe zapisy, ilość miejsc ograniczona)

8.10.2017r. (niedziela) godz. 19.00
63 URODZINY MIASTA RUMI pt: „Gala Operowo – Operetkowa”
RUMSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE
pod patronatem burmistrza miasta Rumi
Michała Pasiecznego
Miejsce: Kościół Św. Józefa i Judy Tadeusza
12.10.2017r. ( czwartek) godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA
Stowarzyszenie Artystów Pasjonat z Rumi
W części artystycznej wystąpią:
Marika Kozicka- sopran
Janusz Pierzak - gitara
14,15.10.2017r. sobota godz. 16.30 -20.00, niedziela godz. 10.00-16.00
WARSZTATY GŁOSOWE z Bożeną Belcerz
(ilość miejsc ograniczona, zapisy w MDK RUMIA)
19.10.2017r. (czwartek) godz. 19.00
KĄPIEL W DŹWIĘKACH MIS I GONGÓW
w wykonaniu Lucyny Bierut- Mazurek
zapisy pod numerem tel. 722303520
26.10.2017r. (czwartek) godz. 18.00
WIECZÓR POETYCKI
Autorka: Alicja Stankiewicz
Wiersze w wykonaniu aktorek:
Aleksandry Lis oraz Liliany Gałaman
29.10.2017r. (niedziela) godz. 11.00-14.00
RADOSNA NIEDZIELA
Gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci w Galerii Rumia
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85 lat ZHP w Rumi
27 Harcerska Drużyna
Sportowo Obronna
im. 1 Morskiego Pułku Strzelców
Drużyna powstała w 1986 roku, założycielem drużyny był pwd. Marian Płomień,
numer i nazwę zdobyła 13.12.1986 roku – 27
HDSO Niebieskich Beretów a drużynowym
został pwd. Benedykt Szreder. Była to jedyna drużyna o takiej specjalności w naszym
Hufcu. Imię 1 Morskiego Pułku Strzelców
zostało przyznane w 1987 roku.
Drużyna uczestniczyła w rajdach Hufca,
Chorągwi i Ogólnopolskich zajmując w 1987
I miejsce na Rajdzie Hufca, czołowe miejsce
na rajdzie Rodło i w 1988 roku na rajdzie we
Włocławku II miejsce. Drużyna organizowała własne obozy tzw. Niebieskich Beretów
w Choczewie, Bieszczadach. Członkowie tej
drużyny założyli 29 HDSO Niebieskich Be-

Anielska poleca

Po fenomenie Ojca Dolindo i jego wspaniałym przekazie „Jezu, Ty się tym zajmij”
nadszedł czas by poznać Gemmę Galgani. Przez wstawiennictwo tej włoskiej mistyczki
i stygmatyczki codziennie modlił się Ojciec Pio, wypraszając
wsparcie i błogosławieństwo.

retów, drużynowym został pwd. Wojciech
Hebel. Obie drużyny współpracowały organizując zbiórki, wyjazdy i imprezy. Terenem
działania był Szczep Reda, którego Komendantką była hm. Grażyna Gąsiorek. Przez
kilka lat wspólnie te dwie drużyny /27 i 29/
organizowały obozy Niebieskich Beretów
w ramach Zgrupowania Obozów Harcerskich w Choczewie, gdzie min obóz wygrał
Festiwal Piosenki utworem „Sosenka”.
Zasadniczą kadrę tych obozów tworzyli
pwd. Benedykt Szreder, pwd. Wojciech Hebel i pwd. Marek Zabielski. Dh Benedykt
Szreder został Komendantem Szczepu Reda,
a drużynowymi byli pwd. Karol Magiera,
pwd. Marcin Dombrowski, Joanna Boike.

Święta urodziła się jako piąta z ośmiorga dzieci małżeństwa Galgani. Już od najmłodszych lat
wykazywała się bogato rozwiniętą duchowością i oddaniem Jezusowi. Zmarła bardzo młodo
w wieku 25 lat, a jej życie było nieprzeciętnie intensywne. Poświęciła swe życie na kontemplacji
Męki Zbawiciela i oﬁerze samej siebie w intencji
grzeszników.
Cierpiała ze spokojem i radością (!) ogromne
męki, dając nadzieję i siłę ludziom wokół. Obdarowana niezwykłymi łaskami, mocnym charakterem i poczuciem humoru stanowi wzór pokory
i postawy chrześcijańskiej.
Jej niezwykłą biograﬁę, pełną zaskakujących
wydarzeń możemy przeczytać w najnowszej
książce ks. Bernarda Gallizia "Gemma Galgani.
Święta, do której codziennie modlił się ojciec Pio”.
Dostępna w Anielskiej Księgarni!
Marta Paczyńska
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Nowy rok szkolny
w I LO w Rumi

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny
2017/2018. W tym roku w I Liceum Ogólnokształcącym utworzono aż sześć klas pierwszych.
Nowi uczniowie będą
się uczyć w klasach o profilach: humanistycznym
(o specjalności prawniczej lub artystycznej),
ścisłym (z możliwością
rozszerzania matematyki, fizyki, informatyki),
medycznym,
lingwistycznym, dwujęzycznym i sportowym.
Tak duża popularność
rumskiego liceum wynika między
innymi z tego, że szkoła

ciągle wzbogaca swoją ofertę edukacyjną,
wychodząc naprzeciw
potrzebom młodzieży
z Rumi, Redy i okolic.
W tym roku wprowadzono oprócz języka
angielskiego i niemieckiego język hiszpański.
Młodzież ma możliwość
poznawania rówieśników z innych krajów
w ramach współpracy
ze szkołą w Niemczech
i we Włoszech. W li-

ceum działa wiele kół
przedmiotowych, artystycznych, sportowych.
Szkoła
współpracuje
i ciągle poszerza współpracę z uczelniami
wyższymi m. in. z Uniwersytetem Gdańskim i
Politechniką Gdańską.
Efektem tych działań
są bardzo dobre wyniki matury, również na
poziomie dwujęzycznym. Uczniowie biorą
udział i osiągają sukce-

Memoriał pod żaglami
Białe żagle popularnych w naszym
regionie jachtów klasy „puck” pojawiły się na Zatoce Puckiej w Rewie.
Tym razem załogi nie tylko się ścigały, ale i oddały w ten sposób hołd
Wandzie i Bogdanowi Kamieńskim.
Wydarzenie przygotował Yacht
Club Rewa, przy współpracy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego oraz firm Ultramare
i Mastpol.

Memoriał Wandy i
Bogdana Kamieńskich
rozpoczął się od przyjęcia
zgłoszeń, potem – po odprawie załóg - nastąpiło
otwarcie regat. Łódki ścigały się przez 3 godziny.
Głównym organizatorem zawodów był komandor i trener żeglarstwa Janusz Frąckowiak.
W regatach brało udział
9 drużyn. Całemu wydarzeniu towarzyszyły spor-

Adres redakcji:
Rumia, ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110
tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Wydawca: Firma Prywatna VEGA
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
NIP: 586-020-79-67
ISSN: 2081-609X

sy w licznych konkursach, aktywnie uczestniczą we wszystkich
wydarzeniach na terenie miasta i powiatu, a
sama szkoła jest inicjatorem wielu wydarzeń
dedykowanych społeczności Rumi.
Zarówno
pracownikom, jak i uczniom
I LO życzymy w nowym roku szkolnym
dalszych sukcesów.
JP

towe emocje oraz sprzyjająca pogoda. Można było
wspólnie przeżyć fajną
przygodę oraz dreszczyk
adrenaliny. Wśród zawodników nie zabrakło weteranów sportu żeglarstwa
oraz amatorów, którzy
wystąpili pierwszy raz.
Na koniec były gratulacje
i nagrody, w tym piękne
puchary od Yacht Clubu
Rewa, a także poczęstunek w postaci tradycyjnego, domowego bigosu dla
zmęczonych rywalizacją
zawodników.
E.S.
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